
HASZNÁLATI FELTÉTELEK ÉS FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZAT

Személyes adatok: (Kérjük, hogy olvashatóan, nyomtatott betűkkel kitölteni szíveskedjen)

Név:………………………………………………………

Anyja neve:…………………………..…………...……..

Szül. hely, és idő:.....……...……..………………………

Lakcím:……………..………………………….………

Tel/Mobil:………………………………………………

E-mail:………………………………………………….

A jelen okirat aláírásával elismerem, hogy a Flashkart Turbo Electric Gokart üzemeltetőjének Adatkezelési Szabályzatában
(GDPR) foglaltakat megismertem, és elfogadom.

Használati Feltételek

1. A gokartokat és a pályát mindenki csak a saját
felelősségére, ezen nyilatkozat aláírása után, és a
használati feltételek betartása mellett használhatja. A
nyilatkozat kitöltése csak első alkalommal szükséges és
kötelező. A 14 alatti vendég esetén a nyilatkozatot a
törvényes képviselője tölti ki és írja alá.

2. A gokartpályán egyszerre legfeljebb 8 gokart használható.
3. A gokartot 125 cm-nél alacsonyabb-, valamint olyan

személy aki a gokartok pedálját biztonsággal nem éri el
nem vezetheti.

4. A gokartpályán a maszk vagy hajháló és a bukósisak
használata  - vezetés közben – kötelező.

5. A gokartpályán megfelelő cipő viselendő: magassarkú,
flip-flop, vagy nyitott orrú cipő viselése tilos.

6. Papucsban vagy sálban gokartozni szigorúan tilos.
7. Terhes nők a gokartot nem használhatják még saját

felelősségükre sem.
8. A hosszú hajat kötelező a ruha alá rejteni, vagy a

bukósisakba felgumizni. A gokart használata közben
mobiltelefon, vagy kamera használata tilos.

9. A pályafelügyelő utasításait mindenki köteles betartani. A
pályafelügyelő a pálya elhagyására szólíthatja fel azt, aki
nem tartja be az utasításait.

10.A gokartpálya használata során minden vendég köteles a
kijelölt menetirányt betartani, valamint köteles a gyorsabb
gokart továbbhaladását lehúzódással biztosítani.

11. A versenytársak lökdösése és a szándékos ütközés,
valamint a pálya szándékos rongálása tilos, ezen
magatartások azonnali kizárást vonnak maguk után.

12.A gokartpálya és a vendégek biztonsága érdekében,
amennyiben a pályán akadály keletkezik kötelező a lassítás,
szükség esetén a megállás.

13.A pályán tolatni csak kellő körültekintés mellett baleset, vagy
akadály elkerülése érdekében lehet.

14.A gokartban vagy a létesítményben szándékosan, vagy
gondatlanságból okozott kárt a károkozó köteles megtéríteni.

15.A pályafelügyelő a bódult, vagy ittas állapotban lévő
személynek megtilthatja a létesítmény használatát, és a
vendég köteles a létesítmény területét a befizetett futam díj
visszafizetésének igénye nélkül elhagyni.

16.A gokartból csak a boxutcában az összes autó megállását
követően szabad kiszállni, a gokart leállását, megpördülés,
baleset, vagy egyéb olyan akadályt, amelyet a vezető egyedül
nem képes megoldani, elhárítani, a vezető kézfeltartással
köteles jelezni.

17.A gokartpálya területe kamerával megfigyelt terület.

ZÁSZLÓJELZÉSEK:
a.) SÁRGA ZÁSZLÓ: Veszély! A pályán akadály van. Lassítani

kell, előzni tilos, fel kell készülni az irányváltoztatásra, esetleg
a megállásra.

b.) KÉK ZÁSZLÓ: Annak a résztvevőnek, akinek a zászlót
lengetik, el kell engednie a mögötte haladó gyorsabb gokartot.

c.) PIROS ZÁSZLÓ: A résztvevőt veszélyes magatartása miatt
kizárták, azonnal ki kell állnia a boxutcába.

d.) KOCKÁS ZÁSZLÓ: A futam vége.

FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI  NYILATKOZAT

1. A motorsport veszélyes üzem! A gokart nem játékszer, hanem sporteszköz. Ennek megfelelően a használata odafigyelést és
óvatosságot igényel. A használati feltételeket elolvastam, megértettem.

2. A használati feltételeket és a pályafelügyelő utasításait feltétlenül és minden körülmények között betartom.
3. Jelen nyilatkozattal kijelentem, hogy felelős vagyok minden kárért amit én, vagy az általam vezetett gokart hanyagságból, vagy

szándékosan okoz a pályán, vagy a boxban.
4. Kijelentem, hogy tudomásul vettem a gokartok vezetésével kapcsolatos alapvető biztonsági szabályokat.
5. A fent említett szabályok megsértéséből adódó sérülésekért, károkért az Eurokart Budapest Kft. NEM felel.

JÓ SZÓRAKOZÁST KÍVÁNUNK!

Dátum:........................................ Résztvevő aláírása:………………………………………………

14 év alatti gyermek esetén a törvényes képviselő aláírása:……………………………………………...


